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Nærmere beskrivelse av momskompensasjonsordningen. 
Momskompensasjonsordningen ble besluttet innført for alle Rotary Klubber i Norge på vår-
møte 10. april 2015. Ordningen er frivillig for klubbene, og NORFO anbefaler alle klubber i 
Norge om å delta. Søknadsfristen er satt til 15. juni 2015. Innen den dato må søknadsark være 
mottatt av NORFO v/ Økonomiansvarlig Halvor Thommesen, ht@norsilva.no. 
 
Det er driftskostnadene i det siste godkjente årsregnskapet i den enkelte Rotaryklubb som skal 
legges til grunn for momskompensasjonen. Det er kostnadene slik de fremkommer i den en-
kelte klubb sitt fastsatte resultatregnskap som skal legges til grunn for momskompensasjonen. 
 
Inkludert i driftskostnader er alle klubbens kostnader, inkludert overføringer til distrikt og 
Rotary International. Også innbetalinger til TRF og andre utbetalinger til utenlandske prosjekt 
skal med. 
 
Finanskostnader, utgifter til vedlikehold og påkostninger av bygg og anlegg, avskrivninger og 
lønnskostnader skal ikke tas med i driftskostnadene. Samme gjelder avsatte kostnader, til 
f.eks. fremtidig studentutveksling. 
 
Enkelte klubber har egne regnskap for sine prosjekter, som kjøres separat. Også kostnader fra 
disse regnskapene skal med, men alle kostnader skal rapporteres samlet, kun et Excel ark fra 
hver klubb.  
 
I utgangspunktet ber vi kun om et utfylt Excel – ark, men det kan bli behov for å ettersende 
nærmere dokumentasjon. 
 
Det er på det nåværende tidspunkt ikke mulig å si noe om hvor mye som blir kompensert. 
Dette er ikke en ordning for momsrefusjon, kun kompensasjon. Historisk sett har 
kompensasjonen vært på ca. 4 % av driftskostnadene, men alt er avhengig av 
søknadsbeløpene og Stortingets bevilgning til ordningen. 
 
Det er ingen grunn til å vente med søknaden – send den så snart som mulig. Det er driftsutgif-
tene i regnskap avsluttet 30. juni 2014 som er basis for søknaden. 
 
Dersom dere har spørsmål er det bare å ringe! 
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